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[pós]Corpos© é uma publicação bimestral idealizada e criada pelo designer gráfico, artista visual e 
fotógrafo Chris, The Red, co-fundador do DUOCU em parceria com o artista visual Bruno Novadvorski.
[www.thered.com.br]
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Fotográficos Chris, The Red (2020) Logotipo The Red Studio by Chris, The Red Projeto Gráfico e 
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Nota do editor
Esta é uma publicação de arte e fotografia que contém cenas de nudez, sexo explícito e genitais. 
Consulte com cuidado caso sinta-se ofendido. Todas as imagens presentes nesta publicação são 
de autoria do editor/criador Chris, The Red. Assim, nenhuma parte desta publicação pode ser 
reproduzida de forma mecânica ou digital sem prévia autorização.

Se tiver interesse de participar como modelo nos ensaios fotográficos das próximas edições, entre 
em contato: conexao@duocu.art.br

Esta revista leva o selo DUOCU, 
formado pelos artistas
Bruno Novadvorski & 

 Chris, The Red
www.duocu.art.br

Direitos e Comprometimento:

As imagens constantes na [pós]CORPOS© 
são de autoria do seu criador – Chris, The Red – 

e por outros artistas que, gentilmente, 
as cederam para serem publicadas com as devidas 

permissões de direitos autorais.

A [pós]CORPOS© está comprometida com artistas 
e todos os direitos autorais estão reservados. 

Nenhuma parte desta revista pode ser reproduzida de 
forma mecânica ou digital sem autorização prévia por 
escrito do editor-chefe da [pós]CORPOS ou do artista.

Outras imagens – que possam ser utilizadas – 
são livres de direitos autorais. 

No entanto, se houver uso injusto e/ou direitos 
autorais violados, entre em contato. 

São Paulo - SP

Quero começar 
dizendo uma coisa 
antes que você 
pense o que você 
vai pensar. Não 
que esteja errade 
em pensar, já que 
a realidade te faz 
pensar o que você 
vai pensar, mas 
antes de você 
pensar já vou te 
dizer para que você 
não pense. Não é mais 
uma branca objetificando 
um negro. Não é!
Pelo contrário, é um casal de 
amigues que amo muito e que 
irão completar 5 anos juntes. 

Cinco anos de afeto, de respeito. Cinco anos em que se 
descobriram e continuam a se descobrir, aprenderam a 
confiar, a contar seus medos, seus receios a se entregarem ao 
desejo, às vontades, aos seus fetiches e prazeres.
Quase 5 anos em que se desnudaram de corpo, de alma, de pele. 
5 anos vivendo, aprendendo, se amando. Assim são estes amigues 
incríveis que a vida me presenteou e que tive a honra de fotografar 
momentos tão íntimos de prazer, de amor, de desejo e, acima de tudo, 
de respeito e cumplicidade. Suellen e Cláudio, muito obrigado por este 
momento de entrega às minhas lentes e, principalmente, ao meu olhar.

Chris, The Red
designer gráfico
artista visual
fotógrafo
editor-chefe

https://www.instagram.com/duocu_/
http://www.thered.com.br
mailto:conexao%40duocu.art.br?subject=Contato
http://www.duocu.art.br
https://www.instagram.com/chris.thered/
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A experiência de sermos fotografados 
nesse ensaio trouxe diversas reflexões 
e autoconhecimento para o nosso 
relacionamento. Nunca tínhamos 
mostrado a nossa intimidade para 
outra pessoa, na verdade, nem 
ficamos trocando carícias na frente de 
outras pessoas. Isso se dá pela falta 
de autoconfiança de uma das partes 
(Suellen). Também foi curioso pela questão de 
não nos sentirmos desconfortáveis aos olhares 
de Chris, ficamos a vontade e conseguimos 
brincar durante o ensaio. O que pensávamos que 
iria ser meio tenso se tornou um momento de 
desconstrução e afeto. Apesar de já termos tentado introduzir 
o BDSM nas nossas relações, eu (Suellen) não me sentia segura em ser 
a dominadora, sempre tive receio. Então, quando isso acontecia, quem 
dominava era o Claudio. Tive algumas tentativas de dominar ele, mas 
acredito que sem muito sucesso. Eu (Claudio) queria ver minha parceira 
tomando o poder nas nossas transas, e com o ensaio tive isso, ela estava 
olhando para mim e cuidando em mostrar que realmente ela comandava a 
situação. Faz muito tempo que quero ver essa mulher perdendo a tímidez e 
tomando o controle de seus desejos. Podemos dizer que, depois de nosso ensaio, 
já vimos uma mudança na nossa vida sexual, pois no mesmo dia já tivemos um momento 
incrível que há muito não tínhamos.

Suellen & Claudio
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Fotos: Chris, The Red
[pós]Corpos: Suellen Gonçalves & Claudio Honorato
Porto Alegre, RS, Brasil, 2020
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